
Tulevaisuus NYT



Vaihtoehtoinen aloituskuva

Minkälaisen
tulevaisuuden

jätämme niille, jotka
seuraavat meitä

sukupolvien
ketjussa?





Kasvavat jäteongelmat

Ilmastonmuutos
Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista uhkaavat erityisesti

Luontokato

Eriarvoisuuden kasvu



Kohtuullisuus?



Muovijätteestä noin 4/5 päätyy
kaatopaikoille ja ympäristöön

Elektroniikkajätteestä alle 1/5 
kierrätetään

Usein sekä muovi- että 
elektroniikkajäte päätyy 
elinkaarensa lopuksi köyhimpiin
maihin, vaikka tuotteet olisi
valmistettu ja niitä olisi käytetty 
rikkaammissa maissa

Kasvavat jäteongelmat



Jumala loi kaiken hyväksi, 
maailmankaikkeuden
omaksi kunniakseen

Mitä minä todella
tarvitsen?

Tarkasteltavat

tekstit:

- 1. Moos. 1
- Psalmi 8
- Psalmi 104



Uskomme Jumalaan, Isään
kaikkivaltiaaseen, taivaan ja
maan luojaan, näin tunnustam-
me. Siksi ylistämme ja kiitämme
Sinua tämän kauniin maapallon
luomisesta. Kiitämme siitä, mitä
olet vastuullemme antanut:
kauniin puhtaan luonnon sen
koko monimuotoisuudessa.

Rukous



Pyydämme anteeksi, että emme
ole osanneet hoitaa tehtä-
väämme viljellä ja varjella tätä
maata niin kuin olet tarkoit-
tanut. Pyydämme armoasi ja
viisauttasi, että osaisimme jat-
kossa enemmän ajatella luoma-
kuntasi hyvää omissa toimis-
samme, valinnoissamme ja
elämässämme.

Rukous



Ilmastonmuutos: Ilmasto lämpenee

Tavoitteena pysäyttää
lämpeneminen 1,5°C:seen!

Ilmastonmuutoksen seurausta mm.
helleaallot, merenpinnan nousu, epäsuo-

tuisat muutokset ekosysteemeissä ja 
ravinnontuotantannossa sekä

äärimmäiset sääilmiötIlmastonmuutok-
sesta kärsii eni-
ten jo valmiiksi 
heikoimmassa 
asemassa oleva 
maailman väestö

Maanpinnan keskilämpötila noussut 1,1°C ihmisten
tuottamien kasvihuonekaasupäästöjen seurauksena



Jumala puhuu luomakun-
tansa kautta, ja ihmisen
on syytä kuunnella!

Pyhä Henki voi tuoda ym-
päri maailmaa levittäyty-
neet kristityt yhteen toi-
mimaan koko luomakun-
nan hyväksi, paremman
tulevaisuuden puolesta.

Tarkasteltavat

tekstit:
- Kol. 1:16

- Job 37:1-13

- Room. 8:20-25



Uskomme Jeesukseen Kristuk-
seen, Jumalan ainoaan Poikaan,
meidän Herraamme, joka sikisi
Pyhästä Hengestä. Anomme,
että Pyhä Henkesi saisi vai-
kuttaa meissä ja koko maail-
massa uutta luovaa voimaa,
eheyttä ja tahtoa toimia tämän
maapallon puhtaamman ja pa-
remman tulevaisuuden raken-
tamisen puolesta.

Rukous



Pyydämme viisautta kansa-
kunnille; päättäjien, tiedemaa-
ilman, yhteisöjen sekä yksittäis-
ten ihmisten kautta; ja po-
liitikoille, johtajille, vaikuttajille
sekä meille kaikille tahtoa toi-
mia ekologisempien, vähem-
män kuluttavien ja ilmaston-
muutosta ehkäisevien elinta-
pojen löytämiseksi.

Rukous



Köyhin 75% omistaa vain 1/10 
maailman kokonaisvarallisuudesta

Rikkain 1% omistaa 1/3 maailman 
kokonaisvarallisuudesta

Eriarvoisuuden kasvu



Kristityt on kutsuttu
rakastamaan,

jakamaan omastaan

Tarkasteltavat

tekstit:
- Fil. 2:6-7
- Joh. 17:24-26
- Apt. 4:32-35



Herra Jeesus Kristus sinut
ristiinnaulittiin, kuolit ja hau-
dattiin. Hauta ei voinut sinua
pidättää, kiitämme sinua siitä.
Kiitämme sovitustyöstäsi puo-
lestamme. Golgatan keskim-
mäisellä ristillä armahdit vielä
ryövärin taivasten valtakuntaan.
Koko maanpäällisen vaelluksesi
aikana osoitit rakkautta, välit-
tämistä, kosketit parantavalla
voimallasi niitä, jotka apua
tarvitsivat. Olethan rakkaus.

Rukous



Pyydämme voimaa, että me emme
tuomitsisi lähimmäisiämme, vaan
saisimme taivaallista näkökykyä ja
kykyää osoittaa rakkautta sitä
tarvitsevaa lähimmäistä kohtaan.
Jotta maailman kaikissa ilman-
suunnissa, eri väestöryhmien
kesken, eri tuloluokissa voisimme
nähdä toinen toisemme arvok-
kaina lähimmäisinä, kunnioittaa ja
rakastaa lähimmäisiämme luotui-
nasi kaikissa kohtaamisissa.

Rukous



Auta meitä elämään esimerkkisi mukaisesti ja
auttamaan niitä, jotka apua tänään tarvitsevat.



Luonnon tila ja monimuo-
toisuus heikkenevät nyt 
ihmisen toiminnan 
seurauksena 
ennennäkemätöntä vauhtia!

Arviolta 20%:ia lajeista uhkaa 
sukupuutto seuraavan 
parinkymmenen vuoden 
kuluessa

Luontokato



Tarkasteltavat

tekstit:
- 1. Moos. 2:1-8, 15
- Ps. 104:14-15

Ihmisen vastuulla viljellä
ja varjella luomakuntaa



Tunnustamme uskontunnustuk-
sessa, että Jeesus, sinä istut
Jumalan kaikkivaltiaan oikealla
puolella ja olet sieltä tuleva
tuomitsemaan eläviä ja kuol-
leita. Isä me pyydämme, että
voisimme vielä korjata sitä, mikä
on mennyt toimissamme väärin,
kun olemme epäonnistuneet
täyttämään käskysi viljellä ja
varjella luomakuntaasi, jonka
suuressa armossasi meille soit.Rukous



Pyydämme viisautta toimia kas-
vavien jäteongelmien ja ilmas-
tonmuutoksen torjumiseksi sekä
luonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseksi. Sanasi vahvistaa,
että olet uskollinen sukupol-
vesta sukupolveen. Sanot sa-
nassasi, että vaikka me olemme
uskottomat, Sinä pysyt uskol-
lisena, sillä “itseänsä kieltää Hän
ei saata”. Rukoilemme tätä
armoa osaksemme.Rukous



Uskomme Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seura-
kunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Pyhä
yhteinen seurakunta on herännyt pyytämään armoasi
maapallon, kansojen, ihmisten ja ekosysteemien, koko
luomakunnan puolesta.

RukousRukous



Herra, ole meille armollinen kunniasi ja nimesi
tähden. Johdata meitä iankaikkiseen kirk-
kauteen yhdessä luomakuntasi kanssa, tahtosi
mukaan. Amen.

RukousRukous



Kohtuullisuus!



Kuvat: Pixabay

TEKIJÄT:
Sanna Urvas
Jari ja Helena Päärni
Emilia Koivisto


